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WNIOSEK 

o przyjęcie do AKADEMICKIEJ SZKOŁY POLICEALNEJ w ŁOMŻY 
 

Podstawa prawna: art.149,  art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. o systemie oświaty – Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) 
 

na rok szkolny 2019/2020 
 

Wybrany oddział / zawód:................................................................................................................................ 

Imię, nazwisko kandydata/kandydatki ............................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia kandydata/ kandydatki ............................................................................................ 

Numer PESEL kandydata / kandydatki ( w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość) ...................................................................................................... 

Imiona rodziców kandydata/kandydatki .......................................................................................................... 

Adres miejsca zamieszkania kandydata/kandydatki ........................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata/kandydatki ........................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w systemach informatycznych w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do szkoły. Nadto, w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie tych danych przez szkołę, organ założycielski, organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w 
zakresie związanym z procesem kształcenia i finansowania oraz systemem egzaminów zewnętrznych. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywać się będzie zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 
2002 r. Nr 101 poz.926 ze zmianami) oraz art.57 ust.3 ustawyzdnia 15kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej ( Dz. 
U. Nr 139, poz. 814 ze zmianami). 
 
 
 
Łomża, dnia ............................................................. …………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata/ kandydatki 
 
 
 

Załączniki:* 
1.Świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie ( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez  
   dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył); 
2.Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 
wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół,   
    studentów i uczestników studiów doktoranckich; 
3.Dokumenty, o których mowa w Art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.  59) 
 
 
 
 
Właściwe zaznaczyć znakiem X 
 
 
 


